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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 لنا الرؤاي اليت أريناك وما جع
 إال فتنة للناس 

 والشجرة امللعونة يف القرآن
 وخنوفهم فما يزيدهم 
 إال طغياانً كبريا 

 
 صدق هللا العلي العظيم

 60سورة اإلسراء: 
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 شر كلمة النا

 بسم هللا الرحمن الرحيم

احلمدددد ب رل العددداملال واللددد ة والسددد خل قلدددني أمدددرل االدددني أ عدددال  مدددد وآلددد  ا طيبدددال 
 ا طهرين.

ا ح خل اليت يتعرض هلا اإلنسان إثنداء نومد  مدغله اهتمداخل أبنداء البشدر مندل آالل السدنال 
خمتلددا ا وسدداع العلميددة ورمبددا أك.ددر. وال  ددزاص حددحل قلددران احلا ددر مدددار  دد  واستقلدداء يف 

 وغريها، ملعرفة أسباهبا وحتليلها وسرب أغوارها.
فقددد كددان  لددور اإلنسددان  دددالاً قددن ا حدد خل قلددني ألددا  نبددنار املسددتقب   أ  ألددم نظددروا 
إليهددا كالددا إ بددار قددن احلددوا و املقبلددة، وبلددورة أ ددر  هددو الشددريم الددل  يلدد  ك.ددرياً بددال مددا 

 ال هدف  النهائي.يواجه  العامل من مشاك  وب
وهناك من يعتقد أبن احللم هبلا املعىن د مبعىن نبنة املستقب  د يكون حدي   رافة ونوع مدن 
الغموض،  نك ال  كا  جتد من الناس من لدي  القدرة قلدني معرفدة أقمداق ن سد  يف اليقظدة، 

معرفددة فكيددا ا حدد خل. فددان حتليدد  ا حدد خل مسددالة أمددد  عقيددداً وغمو دداً مددن  لددك، فتكددون 
ا حددددد خل يف هدددددلا التدليددددد  فدددددوق  ددددددرة النددددداس.  وقندددددد الرجدددددوع إ  نظدددددراير بعددددد  العلمددددداء 
املختلددال هبددلا اجندداص  ددد ألددم قدداتوا املسددالة بتلددورار أ ددر . فددان النظددراير احلدي.ددة  ددر  
ا ح خل قلني ألا فعالية ال معورية،  ارجة قن احلس والشدعور،  دربف فيهدا الرغبدار املكبو دة، 

كار الكامنة، وكللك اللكراير القدالدة والبعيددة، وذ دل ادة التشدوا يف حالدة  شدكلها وا ف
 حلماً.

يف حدددال  دددد أن  لدددور اإلسددد خل يف ا حددد خل أقمدددني وأ ددد  وأ ق مدددن كددد   لدددك، حيددد  
يقوص: إن هناك أك.در مدن  دم وندوع ل حد خل فمنهدا: أن مدا اددو بد  اإلنسدان ن سد  يدرا  يف 

هللا قزوجددد ، أو هدددي حتدددزين مدددن الشددديذان أو مدددا أمدددب   لدددك، و دددد  منامددد ، أو هدددي بشدددارة مدددن
ور ر آاير كرالدددة يف القدددرآن، وروااير قديددددة يف ال ا حددد خل وأ سددداخل الدددرؤاي. وقلدددني هدددلا 
ا ساس  ر  أن  لور اإلس خل قن ا ح خل  ائر د  أوسديف يف  و ديذ هدل  ال عاليدة مدن  لدور 

اخماً د يف إبدراف سدعت  و ولد  لكد  م در ار احليداة قلماء العلم احلدي . وهبلا يكون اإلس خل مد 
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والعلم د قلني مر ا جياص والعلور. وأثبه معجز   أبن   وص   ب  مئار السنال مبا مل حنم ب  
  رباً يف الو ه احلا ر، ومنل  لك الو ه أقذني ل ح خل املعاتة احلقيقية  ار اة إهلية.

لكدراس الددل  بددال يددديك مسدداملة لرفددد املكتبددة وهبدلا اللددد  د قزيددز  القددارل د يشددك  هددلا ا
 اإلس مية، وملن ل  حب ومغا للمعرفة حوص هلا املو وع د ا ح خل د .

حي  أجا  ب  املرجيف الديين ا قلني ااحة اإلماخل السيد  مد الشرياف  ) اخل ظل (  الدل   
 ددراا ال كددر  كاندده لدد  و  ددار متنوقددة قلددني مددحل املوا ددييف اإلسدد مية، و ددد مدد  ك.ددرياً مددن ال

املوجددو  قلددني سدداحة اليددوخل و اصددة قنددد الشددبال، مسددتلهماً  لددك مددن الكتددال الكددر  والسددنة 
 املذهرة.

و د  ناوص ااحت  ) اخل ظل ( يف هلا الكراس مو وع ا ح خل وكي ية حدوثها، وما ور  يف 
حلة، مدن إمدارار حدوص الدرؤاي اللداحلة وغدري اللدا القرآن الكدر  ا حا يد  قدن املعلدومال 

 وا تتم حدي.  ) اخل ظل ( مبا  يسر ل  من اآلاير واملاثور من الروااير يف هل  اللد .
وحنن إالاانً منا أبملية أم.اص هل  املباح  القيمدة،  مندا بذباقدة ونشدر هدلا الكدراس وكدللك 
غددري  مددن البدددوو الدديت كاندده بشددك   ا ددرار ألقاهددا ااحتدد  ) اخل ظلدد ( يف أو ددار وأمدداكن 

مر بذباقتها بعد أن أ ال وحلل قنها ما ارآت  ااحت ، لكي يتيسر للقراء الكراخل خمتل ة وأ
التدددزو  مدددن فائددددة انيتدددو ، راجدددال مدددن هللا قزوجددد  السددددا  والقبدددوص وأن يوفقندددا  يعددداً للعمددد  

 اللاحل إن  ايف جميب.
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران   6080بريوت ـ لبنان/ ص.ب:  

 almojtaba@shiacenter.comين:  الربيد اإللكرتو 
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 املقدمة
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

احلمددد ب رل العدداملال واللدد ة والسدد خل قلددني نبينددا  مددد وآلدد  الذيبددال الذدداهرين واللعنددة 
 الدائمة قلني أقدائهم أ عال إ   ياخل يوخل الدين.

َنًة ليلنَّاسي َوَما جَ  اص  عا :  .(1)َعْلَنا الرُّْؤََي الَِّتي َأرَيـَْناَك إيالّ فيتـْ
الددرؤاي أو ا حدد خل مددن ا مددور الدديت اهددتم هبددا اإلنسددان منددل القدددخل وا  اآلن، ملددا  رتكدد  مددن 
طددابيف  دداى قلددني املددرء، وملددا  ددنثر بدد  أحيدداانً قلددني مزاجدد  الشخلددي، ف مددا أن يكددون فرحدداً أو 

ر مبوجبهددا ا حدد خل، ويعذددي هلددا صددوراً يف الوا دديف مسددتاًء. ولكدد  جمتمدديف  عدد  ابري  اصددة بدد ، ي سددب
 ااارجي. 

ويف بعددد  اجنتمعدددار  كدددون ا حددد خل أمدددراً مهمدددا يف حيددداًم، ولعلهدددا  .ددد  هلدددم جدددزًء مدددن 
 راثهم، فيما ال  ر  جمتمعدار أ در  ل حد خل هدل  املكاندة، وال  قديم هلدا وفانً، كمدا هدو احلداص 

بيددة، ورمبدددا  عتددرب ا حدد خل واحددددة مددن املشدداك  الروحيدددة للددبع ، ال سددديما يف اجنتمعددار ا ورو 
بع  الشبال، فعندما ير  املرء رؤاي حتم  يف طياًا اتمداص والشدرل والرفعدة، أو يدر  ن سد  
يف املندداخل أبندد  يشددغ  منلددباً قاليدداً، يتلددور أن هددلا ا مددر البددد أن ادددو يف الوا دديف، فيددداوص 

  هالدددة مدددن التعظددديم، فيبددددأ د أينمدددا جلدددس د يتدددددو قدددن صدددور   جاهدددداً أن يرسدددم حدددوص ن سددد 
 اتميلة يف قامل الرؤاي، وأن ل  ماانً قظيما. 

ومددن الندداس مددن يدددقي أمددياء  ارجددة قددن الدددين، أو ير ددب قلددني ا حدد خل سددلوكاً  اصدداً 
ين ددر  بدد  قددن السددلوك العدداخل، فهددل  يف الوا دديف  ددد  كددون أفمددار ن سددية روحيددة يعيشددها الددبع ، 

أن يشعر أبلا مشداك  روحيدة، بد  لعلد  يتلدورها كمداالً روحيداً أقذدي لد  هدو  اصدة مدن   ون

 
 .60سورة اإلسراء:  (1)
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 ون الناس، ويتلور أبن  مدن انيداص أن  كدون مدن ا حد خل الديت يتدد   هبدا الشديذان، ليدرفد  
 قن اجنتميف أو الدين وا   ق.

  قداخل الدرؤاي هلا ومن الناحية الشرقية  د  كون الرؤاي صا  ة و د ال  كون، لكدن وبشدك
ال  كدون حجددة مدرقاً، وال يرت ددب قليهدا أثددر مدرقي إال يف بعدد  املدوار  اااصددة كدرؤاي ا نبيدداء 

 : اص  عا  ، ْؤَمُر إييّني َأَرى ِفي اْلَمَنامي َأيّني َأْذََبَُك فَاْنُظْر َماَذا تـََرى قَاَل ََي أََبتي افْـَعْل َما تـــُ
ُديني إيْن َشاَء هللاُ ميَن ال  .(2)صَّابيريينَ َسَتجي

 
 

 ؟كيف حتدث األحالم
 

 يف الك.ري من القضااي وا حداو  كون هناك نظراتن: 
 نظرة ما ية   سر ك  الظواهر قلني أساس املا ة والتجربة واحلس.  :1
نظرة غري ما ية، وهدي نظدرة ينيدة  دد   االجتدا  الغيدل مديف الظدواهر كلهدا، اقتبدار أن  :2

 ة هللا قزوج . الكون مبا في   ا يف إلرا 
ويف مسالة ا ح خل والرؤاي كللك، فيقوص صاحب االجتا  املا  : إن الرؤاي  كون بسدبب 
قوام  ن سية  ا لية، وأ ر  بدينة، فالن سية م. ً لو كدان الشدخي ي كدر أبمدر مدا، ه غلبد  

اللهنيدة النوخل ف ن  سول ير  ما كان ي كر ب   هنيداً، أو أن  زاندة ال مدعور انيت ظدة اللدور 
 السابقة  قوخل فتخرجها أثناء النوخل فرياها اإلنسان.

أمددا العوامدد  البدنيددة فهددي م.دد  مددا لددو أكدد  اإلنسددان أنواقدداً خمتل ددة مددن الذعدداخل ه أ لددد إ  
النددوخل، فدد ن  لددك سددول يظهددر لدد  قدددة صددور خمتل ددة، أو قندددما اكدد  حددحل الشددبيف، أو يتندداوص 

اً، إ  غدددري  لدددك ردددا يدددنثر قلدددني رو  اإلنسدددان أغليدددة أو مشدددروار حدددارة جدددداً أو ار ة جدددد
و  كدددري ، فدددري  صدددوراً متعدددد ة وأح مددداً خمتل دددة. ومدددن هندددا  هدددب هدددنالء املدددا يون إ  القدددوص 

 بكلل و كليب  ييف ا ح خل، وألا الاقتبار هلا يف الوا يف.
ملا يدددة أمدددا االجتدددا  ال.ددداين الدددل  يدددد   العوامددد  الغيبيدددة يف نظراي ددد ، ف نددد  الين دددي العوامددد  ا

 
 .102سورة اللافار:  (2)
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 امددداً، وإ دددا يضددديا إليهدددا أسدددبااً أ دددر  حلددددوو ا حددد خل، منهدددا د قلدددني مدددا  كدددروا د ا  ددد ق 
والسدددجااي اإلنسدددانية، فهدددي مدددديدة التددداثري يف ندددوع التخيدددب ، فاإلنسدددان الدددل  ادددب إنسددداانً أو 
 قمدد ً مددا حبددبا كبددرياً، فدد ن  لددك يشددغ    كددري  قددا ة،  يدد  اندد  ال يددزوص والين ددك قددن خميلتدد ،
ويرا  ححل يف منام ، وكللك مدن ا سدبال طهدارة القلدب، وصد اء الدن س، ومنهدا ندوع الع  دة 
ميف هللا قزوج ، ومنها: ما يكدون كشد اً للدقدائني، ما دية أو فعليدة أو مسدتقبلية ويكدون  لدك 

 نتيجة جها  الن س وخمال ة اهلو  يف  رجاًا العالية، إ  غريها من ا سبال.
 

 لكاذبة األحالم الصادقة وا
والدددل  يلدددزخل  ولددد  هندددا: أن ا حددد خل ليسددده كلهدددا كا بدددة وال اقتبدددار هلدددا، بددد  منهدددا مدددا هدددو 
صا ق، ول  ا ثر ال عاص وال ائدة الكبرية، ومنها ما هو كا ل ال وا يف ل ، فد ن كدان لد  بعد  

 التاثري ف  ا هو قن طريني حالة اإلااء اليت  ركب صاحبها قا ة.
 

 تفسري األحالم
 حدد خل خمتل ددة وبعضددها صددا  ة  ددد يرت ددب قليهددا بعدد  اآلير، مضددافاً إ  أن ملددا كاندده ا

لدبع  ا حدد خل اللددا  ة ذثددرياً كبددرياً يف املسددتقب  قلدني مسددتو  ال ددر  أو ا مددة، كمددا هددو احلدداص 
، إ  كدان حللدم امللدك أثدر قلدني مسدتو  ا مدة، مدن هندا ال الكدن  ركهدا يف فمن النل يوسدا 
منها، وهلا هو فلس ة قلم   سري ا ح خل قلمداً أبن هدلا العلدم يكدون   ون  ييز ما هو صاحل

قا ة من ال املقتضي ال العلة التامة، ومن املعلوخل أن  ليس كلما كتب يف هلا الشان يتلا 
 فهو صديذ ال مك في . بذابيف اللدة، نعم ما ثبه ورو   قن أه  البيه 

نـَْيايف  ولدد   عددا :  و دد ور  قددن الرسددوص ا قظددم  َيــَاُّي الــدُّ َْ َرى ِفي ا  دداص  (3)َلــَُْ  اْلُبشــْ
 :«(4)«الرؤاي اللاحلة يبشر هبا املنمن جزء من ستة وأربعال جزءاً من النبوة . 

 داص:  ؟مل يبني من النبوة إال املبشرار.  الوا: اي رسدوص هللا، ومدا املبشدرار »أيضاً:  و اص 

 
 .64سورة يونس:  (3)
 .61   44ل 191ى 58 ار ا نوار: ج (4)
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 .(5)«الرؤاي اللاحلة
 . (6)«اللاحلة بشر  من هللا، وهي جزء من أجزاء النبوةالرؤاي »أيضاً:  وقن  
الدددرؤاي ث ثدددة رؤاي بشدددر  مدددن هللا ورؤاي حتدددزين مدددن الشددديذان ورؤاي اددددو هبدددا »: و ددداص 

 .(7)«اإلنسان ن س  فرياها يف املناخل
وهل  إمارة إ  فوائد ا ح خل اللا  ة، والرؤاي اللاحلة، أما كيا  يدز اللداحل مدن الدرؤاي 

  ؟ قن غري 
 دالوا: إن العدوامل ث ثددة: قدامل الذبيعددة، وهدو قاملنددا الدل  نعدديء فيد ، وا مددياء املوجدو ة فيدد  
هلا صور ما يدة قدا ة، وقدامل امل.داص وهدو فدوق قدامل الذبيعدة وجدو اً، فقدالوا اند  أمدرل مدن قاملندا 

ال.ال  هو هلا، وفي  صور ا مياء ب  ما ة، وهو منثر نسبة يف حوا و قامل الذبيعة. والعامل 
 قامل العق ، وهو فوق قامل امل.اص وجو اً، وفي  حقائني ا مياء من غري ما ة وال صورة.

والن س اإلنسانية قندما  تجدر  قدن البددن يف الندوخل  تلد  أبصدلها، وهدو قدامل امل.داص وقدامل 
العقددد ، فددد  ا انخل اإلنسدددان و عذلددده احلدددواس، انقذعددده الدددن س قدددن ا مدددور الذبيعيدددة املا بيدددة، 

 لله بعاملها املسانخ هلدا، ومداهدر بعد  مدا فيد  مدن احلقدائني. وكد  ن دس  شداهد مبقددار وا
 ماهلا من استعدا  وكماص وطهارة.

ما من أحد يناخل إال قرجه ن سد  إ  السدماء، وبقيده روحد  »: و د  اص إمامنا البا ر 
بده الدرو  يف بدن ، وصار بينهمدا  سدبب كشدعاع الشدمس، فد ن أ ن هللا يف  دب  ا روا  أجا
َو َّ والدددن س، وإن أ ن هللا يف ر  الدددرو  أجابددده الدددن س والدددرو ، وهدددو  ولددد  سدددبدان :  ــَ هللاُ يـَتــ

نَي َمْوِتــيَا فمهمدا رأر يف ملكدور السدماوار فهدو ردا لد  ذويد ، ومدا رأر بدال  (8)األَنـُْفَس حي
 .(9)«السماء وا رض فهو ما خييل  الشيذان وال ذوي  ل 

قاليدة وطداهرة ومدري ة وخمللدة ب قزوجد ، ف لدا  لد  إ  امللكدور، وكلما كانه الن س 
وبقوة كماهلا  شداهد حقدائني ا مدياء، و شداهد بعد  احلدوا و املسدتقبلية أيضداً، وكلمدا كانده 

 
 .39  44ل 177ى 58 ار ا نوار: ج (5)
 .66  44ل 192ى 58 ار ا نوار: ج (6)
 ال ل  الرابيف. 79ى 1غوايل اللئايل: ج (7)
 .42سورة الزمر:  (8)
 .42ل 27ى 58 ار ا نوار: ج (9)
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الددن س  ددعي ة وق  تهددا مدديف هللا قزوجدد  سددذدية و اليددة مددن الكمدداالر، فدد ن غالددب رؤاهددا 
 شدداهد حقددائني ا مددياء قدا ة، بدد   ددر  مددا يلددوبر    كدون مددا بددال السددماء وا رض، أ  إلدا ال

 الشيذان هلا، وهي الرؤاي الكا بة.
ولكددن ال يسددتذييف الشدديذان أن يتلددبس بكدد  املوجددو ار، ويبذدد  كدد  الددرؤ ، فدد  ا كاندده 
املوجددو ار حتمدد  كمدداالرة مددديدة، فدد ن الشددديذان ال يسددتذييف أن يتلددبس هبددا قددا ة، ويقلدددب 

ا احلقيقيددة، كمددا هددو احلدداص أمددال الددوحي جربائيدد  وا ئمددة الذدداهرين  يف مددخي النددل  صددوًر
.ًف ن  ال يستذييف أن ايت هبيئتهم أبدا ، 

 من رآين فقد رآين

: مدن رآين يف منامد  فقدد رآين  ن  داص رسدوص هللا » داص:  فعن أيب قبد هللا اللا ق 
أحددددد مددددن الشدددديذان ال يتم.دددد  يف صددددوريت، وال يف صددددورة أحددددد مددددن أوصدددديائي، وال يف صددددورة 

 .(10)«ميعتهم، وإن الرؤاي اللا  ة جزء من سبعال جزء من النبوة
 

 القرآن والرؤَي 
 

لقد  عرض القرآن إ  ا ح خل، وأمار إ  أن الرؤاي يف املناخل إحدد  طدرق وصدوص الرسدالة 
،  ددداص ، واسدددتعرض أيضددداً قددددة  لدددي حدددوص الدددرؤاي، كمدددا يف  لدددة إبدددراهيم إ  ا نبيددداء 

َرى  فـََلمَّا عا :  اَذا تـــَ ْعَل قــَاَل ََي بــَُأَّ إييّني َأَرى ِفي اْلَمنـَـامي َأيّني َأْذَبــََُك فــَاْنُظْر مــَ ُل الســَّ بـَلـَـَ  َمعــَ
ابيريينَ  َن الصـــَّ اَء هللاُ مـــي ُديني إيْن شـــَ َتجي ْؤَمُر ســـَ ا تــــُ ْل مـــَ اَل ََي أَبـــَتي افْـعـــَ ُل   قـــَ َلَما َوتـَلـــَّ ا َأســـْ فـََلمـــَّ

نيي  ا ُ   ليْلَجبــي نـــَ يَوََنَديـْ َراهي دَّْقَت الـــرُّؤ     َأْن ََي إيبــــْ ْد َّـــَ  إ  كاندده رؤاي إبددراهيم  (11)َيقـــَ
، فهل  من ا حد خل اللدا  ة الديت حكاهدا هللا صا  ة، كما هو احلاص يف  ييف رؤ  ا نبياء 

 قزوج  يف القرآن.

 
 .166 36ال ل   172جاميف ا  بار: ى (10)
 .105د  102سورة اللافار:  (11)
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ُف ألَبييــلي حيد   داص  عددا :  وكدللك مدا حكدا  مدن رؤاي النددل يوسدا  ََي إيْذ قــَاَل يُوســُ
ديينَ   . (12)أََبتي إييّني رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْتـُُهْ  ِلي َساجي

 يف السجن. ومنها رؤاي صاحل السجن الللين كاان ميف يوسا 
 ومنها ورؤاي امللك أيضاً.

ْذ يــُرييَكُهْ  هللاُ إي يف قددة موا ديف، منهدا  ولد   عدا :  وكللك احلاص النسبة لنبينا  مدد 
ْلُتْ  َولَتَـَنازَْعُتْ  ِفي اأَلْمري   . (13)ِفي َمَناميَك قَلييالً َوَلْو َأرَاَكُهْ  َكثيرياً َلَفشي

ََرامَ ومنها  ول   عا :  َْ َد ا َقّي لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسجي َْ  .(14)َلَقْد َََّدَق هللاُ َرُسوَلُل الرُّْؤََي ِبي
َنًة ليلنَّاسي اليت هي مو وع  .نا:  ومنها اآلية الكرالة  َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤََي الَِّتي َأرَيـَْناَك إيالّ فيتـْ

ْرآني  ــُ َة ِفي اْلقـ ــَ َجَرَُّ اْلَمْلُعونـ ــَّ  ددداص حدددوص ندددزوص هدددل  اآليدددة  ، فعدددن اإلمددداخل اللدددا ق (15)َوالشـ
اس قددن بددين أميددة يلددعدون قلددني منددرب  مددن بعددد ، ويضددلون الندد  رأ  رسددوص هللا »و لددتها: 

فقداص: اي رسدوص هللا، مدايل  اللراع القهقر ، فاصبذ كئيباً حزيندا،  داص: فهدبم قليد  جربئيد 
  ؟أراك كئيباً حزيناً 

 دداص: اي جربئيدد ، إين رأيدده بددين أميددة يف ليلدديت هددل  يلددعدون منددرب  مددن بعددد  ويضددلون 
 الناس قن اللراع القهقر .

طلعدده قليدد ، فعددرج إ  السددماء، فلددم فقدداص: والددل  بع.ددك احلددني نبيدداً، إن هددلا مدديء مددا ا
نينَي يلبددد  أن ندددزص قليددد  ر  مدددن القدددرآن يننسددد  هبدددا،  ددداص:  ــي اُهْ  سـ ــَ َت إيْن َمتـَّْعنـ ــْ ُثَّ  َأفـََرأَيـ

ُهْ  َما َكانُوا ُُيَتـَّعــُونَ   َجاءُهْ  َما َكانُوا يُوَعُدونَ  َزْلنـَـاُ  ، وأندزص قليد : (16)َما َأْغََن َعنـْ إيَنَّ أَنـْ
ْدري َلةي اْلَقْدري ِفي لَيْـ  لـَـُة اْلقــَ ْهر    َوَما َأْدرَاَك َما لَيـْ ْن أَلــْفي شــَ رْي  مــي ْدري خــَ لـَـُة اْلقــَ جعد   (17)لَيـْ

 . (18)« رياً من ألا مهر ملك بين إمية هللا قزوج  ليلة القدر لنبي  

 
 .40سورة يوسا:  (12)
 .43 ن اص: سورة ا (13)
 .27سورة ال تذ:  (14)
 .60سورة اإلسراء:  (15)
 .207 – 205سورة الشعراء:  (16)
 .3د  1سورة القدر:  (17)
 .10  159ى 4الكايف: ج (18)
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، والقددرو  قبددارة قددن الشخلددية (19)رأ   ددرو اً  نددزو قلددني منددرب  ويف روااير أ ددر  أندد  
ا الوا عية يف العدامل اآل در، فكد  إنسدان لد  صدورة يف العدامل ا  درو  هدي قبدارة احل قيقية بلوًر

قن جمموقة أقمال  وسلوك  ورغبا  ، ف ما أن  كون بلورة امللوك ا جب ء، وإمبا بلدورة القدرو  
هدل ، وغريهدا،  أو الك ل أو مدا مداب   لدك نعدو  اب  عدا ، فمدن  د ص رؤاي رسدوص هللا 

القدرو  ببدين أميدة، نعدرل بوجدو  رؤاي صدا  ة، ونسدتدص قلدني صددة  عبدري الدرؤاي  من   سري و 
 بشروط .

نعم يبقدني هنداك، أندواع الت سدري للدرؤاي، وأندواع الدرؤاي، وو تهدا، و  اصدي  أ در  مدلكورة يف 
 الكتب اااصة هبلا العلم.

 ال حجية للرؤَي 

 يرت دددب قليهدددا أمدددر مدددرقي إال بعددد  ه انددد  ال خي دددني أن الدددرؤاي ال  كدددون حجدددة مدددرقاً فددد 
فددد  ا رأ  أحددددان رؤاي مهمدددة وقظيمدددة، وكدددان هلدددا مسددداس الشدددريعة  الدددرؤ  كمدددا يف ا نبيددداء 

أ : هدد   ددب أن نلتددزخل مبددا  لدده قليدد  أخل ال  ؟اإلسدد مية، فهدد  هددل  الددرؤاي حجددة قلينددا أخل ال
  ؟يكون كللك 

املو ددددددوقار، أمددددددا يف  ولتو دددددديذ السددددددناص أك.ددددددر نضددددددرل م.دددددداالً يف ا حكدددددداخل، وآ ددددددر يف
املو دددوقار فلدددو رأ  مدددخي يف املنددداخل مددد.ً : أن فددد انً  تددد  فددد انً، أو ف  ب  ندددة، أو سدددرق 
ميئاً، أو ار كب معلية، فه  اني ل  أن يشهد  د  أو خيرب أه  املرأة أبن ابندتكم فانيدة، أو 

يف املناخل، وهو يلهب إ  صاحب اني  املسروق، ويقوص ل  إن ف انً سرق منك،  ن  ماهد   
  ؟ه  اني لنا  لك أخل ال ؟يسرق أو يزين..

ا يف ا حكددداخل، فلدددو رأ  أحدددد يف املنددداخل أن العمددد  الكدددلائي املسدددتدب مكدددرو  ولددديس  وأمدددب
أخل يبقدددني احلكدددم قلددددني  ؟مبسدددتدب، فهددد  يرتكددد  وال ايت بددد  مدددن اليددددوخل فلددداقداً نظدددراً لكراهتددد 

  ؟استدباب  وال حجية للرؤاي
ور ين هددي الن ددي  إ  ال حجيددة للددرؤاي، وال  ليدد   ددائم قلددني حجيتهددا واإلجابددة يف كدد  املدد 

 
 ...فل  يف  كر ميء من ا حداو بعد رسوص هللا  943  453العمدة: ى (19)
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أبددداً. فلدديس مددن اللددديذ أن نر ددبب أثددراً  ارجيدداً، وسددلوكاً  اصدداً قلددني أثددر رؤاي مدداهدانها يف 
املندداخل، أو حنكددم بددبذ ن قمدد  فدد ن، أو قدددخل نزاهتدد  وغددري  لددك جنددر  ا حدد خل، بدد   ددب أن 

 دديتها حندن وغدريان، كمددا و دب أن ال  دن   ا حدد خل إ  نلت ده إ  قددخل احلجيدة، وال نقدديف 
ا ددذرال ق  تنددا االجتماقيددة، أو الن سددية، وال  ددنثر قلددني سددلوكنا الشخلددي. نعددم، هددي  ددد 
  يد من انحية إف اي  اإلالان، والت.به يف الدين، واحللر من النار، ومدن كد ب ا سدبال املن يدة 

قلني قظمة الشخي، وفاي ة إالان ، كما لو كان  ائماً إليها، والتنافس لعم  ااري، ورمبا  دص 
 .وأئمة اهلد  ير  الرسوص ا قظم

 
 ابن سريين وتعبري الرؤَي 

 
وكما أسدل نا فد ن لال د ى أثدراً فعداالً يف قدامل الدرؤاي وهكدلا يف معرفدة  عبدري الدرؤاي،  كدروا 

ً وسدددديماً، وكددددان(20)يف حيدددداة ابددددن سددددريين يعمدددد  قنددددد أحددددد  ، فقددددد جدددداء قندددد  اندددد  كددددان مددددااب
، و ار يوخل جاءر إلي  امرأة حسناء فامرتر من  أ مشة، وطلبده مند  أن املهدا (21)البزافين

معهدددا إ  املندددزص، وبعدددد أن   ددد   ارهدددا، غل،قددده قليددد  ا بدددوال، وطلبددده منددد  أن ي عددد  احلدددراخل 
خ بدن  معها، وملبا مل  د ابن سريين م راً منها، طلب أن يلهب إ  الكنيا، وبعد   ول  لذ

النجاسددة، ه  دددرج إليهددا فاسدددتاءر مندد ، وطر  ددد  مددن بيتهدددا، فددتخلبي مدددن ار كددال الدددلنب، 
وجاء إ  بيت  وطهر ثياب  وبدن ، ه قا  إ   كان ، ويف الليد  رأ  رؤاي  الديت أقذدي فيهدا قلدم 

   سري ا ح خل.
  ص  ب قزوجد ، فيلزخل أن  كون الرؤاي وا ح خل من القضااي اليت  زيد من إالان املرء وإ

ال أن  ع  مدن ا حد خل أسداطري و للداً  ياليدة كا بدة،  زيدد ر مداً إ دافياً إ  حالدة التخلدا 
 وال وقي املت شي يف ا مة.

 بشر  للمنمنال وأحياانً إنلار هلم ال غري.  ب  إن الرؤاي كما قرب قنها رسوص هللا 

 
ب ارس، مشهور بت سري الددرؤاي، رو  قددن مالددك وأيب احلن يددة  هو أبو بكر  مد بن سريين ا نلار ، استكتب  أنس بن مالك (20)

 خل( املنجد/س.729هد/ 110وابن الزبري نسب إلي  كتال منتخب الك خل يف   سري ا ح خل  ويف سنة )
 ائيف ا  مشة. (21)
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لدده هددرة رأسددها يف بذندد ، وأكلدده مددا  ورددا يددلكر أن امددرأة رأر يف املندداخل فوجهددا، و ددد أ  
كدان يف معد دد  مددن غددلاء، فخافدده هددل  املددرأة مدن هددل  الددرؤاي، وجدداءر إ  ابددن سددريين ملعرفددة 
  سددريها، فقدداص هلددا ابددن سددريين: إن هددل  الددرؤاي ليسدده خمي ددة أبددداً، فقدداص: وإ ددا  عددين أن أحددد 

املداص، فددلهبه املددرأة  الللدوى  ددد   د  حددانور فوجدك الليلددة املا ددية، وسدرق مندد  مبلغداً مددن
 إ  احلانور، فا ضذ هلا صدة ما  ال  ابن سريين.

وما حل  قلي  ابن سريين من العلم يف  عبري الرؤاي،  د له بد  قوامد  قديددة، منهدا مدا 
سددبني مددن إ  صدد  ب سددبدان ، و وفدد  مندد ، وابتعددا   قددن انيرمددار، ومنهددا سددعي  إ  معرفددة 

 اجناص، كالذبيعيار واحلسال وغريها. قوام  قلمية قديدة،  د   يف هلا
 

 رؤَي الوالد وإَّابتل ِبلسكتة
 

يف منامدد  د  بدد  أن يلددال السددكتة وينجددو منهددا د أن إحددد  مندددائر  (22)و ددد رأ  والدددان
 دددد و عددده، وأن النددداس جددداءوا، وبعدددد جهدددد كبدددري أقدددا وا املندددارة إ    دددريذ اإلمددداخل احلسدددال 

ويف منها، فقاص امل سرون: إن و وع املنارة هو  اللة قلني  لبها، ه أصيب والدان السكتة، وق
مر دد ، وإن  قدداء الندداس هددو الددل  كددان يف الددرؤاي قبددارة قددن جمدديء الندداس، وإقددا ة املنددارة إ  

  لها.

 
أج ء قلمدداء الذائ ددة  هد( كان مرجعاً جمتهداً قظيماً من1380د  1304هو آية هللا العظمني السيد املريفا مهد  الشرياف  ) (22)

مددن  ددرية   ميددل  احلقددة، قاملدداً، قابددداً،  قيدداً، ورقدداً، متوا ددعاً، ك.ددري احل ددا، جيددد ااددم، حسددن ا  دد ق والسددجااي وهددو 
 28يف  يف كرب ء املقدسة اليت هي مولد  ومدفندد   ) ائد ثورة العشرين يف العراق(  ويف  الشيخ  مد  قي الشرياف  

 هد.1380معبان 
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 الدقة ِف تفسري الرؤَي

 
ويف كددرب ء املقدسددة كددان هندداك  ذيددب مددن ااذبدداء املعددروفال، التدداف بقدر دد  ال ائقددة قلددني 

 حدد خل، و ار مددرة  يدد  لدد : إن مخلدداً غددري صدداحل د مل يددلكروا اادد  د مدداهد يف قددامل   سددري ا
ل  وك بند ، وأقددا   إ   درب  ينيددة، وأن  الدرؤاي أند  أ ددرج بددن اإلمداخل احلسددال  مدن  ددرب ، ه غسدب

الشخي الل  كدان  دد مداهد هدل  الدرؤاي كدان مسدروراً جدداً مدن رؤاي ، ولكدن ااذيدب  داص: 
لشددخي سدديئة جددداً، وإندد  مددن أصدددال البدددع والضدد لة، حيدد  إندد  ار كددب إن سددريرة هددلا ا
:  ث و معاىة

 .نبء القرب، وإ راج بدن اإلماخل  األوىل:
 ، يف حال أن بدن الشهيد ال يغسب .أن   اخل بتغسي  بدن اإلماخل  الثانية:
، يف حدددال أن بددددن الشدددهيد اليك دددن. إ ن هدددلا أنددد   ددداخل بتك دددال بددددن اإلمددداخل  الثالثـــة:

 الشخي هو من أه  البدقة.
وكانه احلقيقة كللك، حي  كان الرج  من أهد  البدقدة، وكدان  دد جتاسدر قلدني املرحدوخل 

 مرار قديدة.  (23)السيد أيب احلسن ا ص هاين
فددا ح خل  نقسدددم إ  أ سدداخل خمتل دددة ولكدد  واحدددد منهددا  عبدددري  اادداى بددد  وليسدده كددداملذر 

 آ ر  الو وع قلني ا رض. 
 مدينة من املدن، فلرمبا يكون جممدوع مدا يدرا  أهلهدا مدن ا حد خل  دد يلد  فلو فر نا م. ً 

 إ  مليون رؤاي أو حلم، ولرمبا أك.ر من  لك. 
ومدن املمكددن أن يددر  اإلنسددان أك.ددر مددن حلددم يف ليلددة واحدددة، وأن هددلا العددد  الكبددري مددن 

دص قلددني احلا ددر ا حدد خل يشددكب  قاملدداً واسددعاً، وان منهددا مددا يدددص قلددني املا ددي، ومنهددا مددا يدد 
 ومنها ما يدص املستقب .

 
ددد( يف بعددد   دددر  1284هدددو السددديد أبدددو احلسدددن بدددن السددديد  مدددد بدددن السددديد قبدددد احلميدددد املوسدددو  ا صددد هاين ولدددد سدددنة ) (23) هد

دد( وبعددد وفدداة السدديد  مددد  1337أصدد هان هدداجر إ  النجددا ا مددرل ه إ  كددرب ء املقدسددة وأ دداخل هبددا مدددة ويف سددنة ) هد
ريفا حبيب الرمدديت، وحضددر ال قدد  وا صددوص قلددني الشدديخ اآل ونددد كاظم اليز   رمذ للزقامة الدينية، حضر ا صوص قلني امل

 هد( و فن يف احلرخل الغرو .1365يف الكاظمية سنة ) من  قاة املشروطة،  ويف  ااراساين صاحب الك اية، وكان
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 ويف ااتاخل نساص هللا قزوج  أن يوفقنا ملرا ي  و نبنا معاصي  ان  اييف جميب.

سددددبدان هللا، واحلمددددد ب، وال إلدددد  إال هللا، وهللا أكددددرب، وال حددددوص وال  ددددوة إال اب العلددددي 
 الغددددو واآلصددداص، سدددبدان هللا العظددديم، سدددبدان هللا آانء الليددد  وأطدددرال النهدددار، سدددبدان هللا

العشدددديب واإلبكددددار، سددددبدان هللا حددددال  سددددون وحددددال  لددددبدون، ولدددد  احلمددددد يف السددددماوار 
 .(24)وا رض، وقشياً وحال  ظهرون

 ق  املقدسة                                                
 حممد الشريازي                                               

 
 

 من َهدي القرآن اَكي  

 القرآن والرؤَي 

َر  اص  عا :  ْمَس َواْلَقمــَ إيْذ قَاَل يُوُسُف ألَبييلي ََي أََبتي إييّني رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكباً َوالشــَّ
ديينَ   .(25) قَاَل ََي ُبَأَّ ال تـَْقُصْص ُرْؤََيَك َعَلى إيْخَوتيكَ  رَأَيـْتـُُهْ  ِلي َساجي
ْبَع  و اص سدبدان : ْ  َوســَ ا ْبع  عيجــَ نَّ ســَ َُْْكُلهــُ َان   َوقَاَل اْلَمليُك إييّني َأَرى َسْبَع بـََقَرات  ِســي

ُبالت  ُخْضر  َوُأَخَر ََيبيَسات  ََي أَيُـَّها اْلَمألُ َأفْـُتويني ِفي ُرْؤََيي إيْن ُكنُتْ  ليلرُّْؤََي تـَْعرُبُونَ   .(26)ُسنـْ
 .(27) َأَرى ِفي اْلَمَنامي َأيّني َأْذََبُكَ قَاَل ََي ُبَأَّ إييّني و اص قزوج : 

 من أنباء الغيب 

وَْكةي  اص  عا :  َودُّوَن َأنَّ غـَـرْيَ َذاتي الشــَّ ْ  َوتـــَ ــََّا َلكــُ َدى الطَــّائيَفَتنْيي أََ دُُكْ  هللاُ إيحــْ َوإيْذ يَعــي
 

  قاء العشرار، م ا يذ اتنان، من  قاء العشرار. 87ملبا  الك عمي: ى (24)
 .5د  4سورة يوسا:  (25)
 .43ة يوسا: سور  (26)
 .102سورة اللافار:  (27)
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َقَّ بيَكليَماتيلي َويـَقْ  َْ  .(28)َطَع َدابيَر اْلَكافيريينَ َتُكوُن َلُكْ  َويُرييُد هللاُ َأْن ُيُيقَّ ا
داً و ددداص سدددبدان :  لي َأحـــَ ى َغْيبـــي ــَ ُر َعلـ ال ُيْظهـــي بي فـــَ ــْ ُ اْلَغيـ ا ي ْن   عـــَ ى مـــي ني اْرَتضـــَ ــَ إيالّ مـ

 .(29)َرُسول  
نـَْيا الَّذييَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن و اص قزوج :  ََياُّي الدُّ َْ  .(30)ََلُْ  اْلُبْشَرى ِفي ا

 قيقل كاشف عن املغيباتاإلُيان اَ

َقُّ ميْن َرّبّيي ْ  اص  عا :  َْ  .(31)فََأمَّا الَّذييَن آَمُنوا فـَيَـْعَلُموَن أَنَُّل ا

الَُّ و دداص سددبدان :  وَن الصــَّ بي َويُقييمــُ ْلَغيــْ نــُوَن ِبي ْن ... الــَّذييَن يـُْؤمي دًى مــي ُأْولَئــيَك َعلــَى هــُ
 .(32)َرّبّييْ  َوُأْولَئيَك ُهْ  اْلُمْفليُحونَ 

ْنلُ و اص قزوج :  ُيَاَن َوأَيََّدُهْ  بيُروح  مي  .(33)ُأولَئيَك َكَتَب ِفي قـُُلوّبييُ  اإلي

 تعبري الرؤَي

 .(34)َولينـَُعلّيَمُل ميْن أتَْوييلي اأَلَحادييثي  اص  عا : 
ََُا إييّني َأرَايني أَ  دداص سددبدان :  ُد اَل َأحــَ اني قــَ ــَ ْجَن فـَتَـي ُل الســّي َل َمعــَ اَل َوَدخــَ ــَ راً َوق ُر ْــَْ ْعصــي

نْ  َراَك مــــي لي إيَنَّ نــــَ ا بيَتْأوييلـــي نــــَ ُل نـَبّيئـْ نـــْ رْيُ مي ُل الطـــَّ زاً أتَْكــــُ ل ُخبـــْ ْوَق رَْأســـي ُل فـــــَ ُر إييّني َأرَايني َألـــْي  اآلخـــَ
نينَي  راً ... اْلُمْحســي قيل رَبــَُّل ْــَْ دُُكَما فـََيســْ ا َأحــَ ْجني َأمــَّ َِي الســّي احي ُر  ََي َّــَ ا اآلخــَ َلُب َوَأمــَّ فـَُيصــْ

َل اأَلْمُر الَّذيي فييلي َتْستَـْفتيَياني  لي ُقضي  .(35)فـََتْأُكُل الطَّرْيُ ميْن رَْأسي

 
 .7سورة ا ن اص:  (28)
 .27د 26سورة اتن:  (29)
 .  64د 63سورة يونس:  (30)
 .26سورة البقرة:  (31)
 .5و 3سورة البقرة:  (32)
 .22سورة اجنا لة:  (33)
 .21سورة يوسا:  (34)
 .41و 36سورة يوسا:  (35)
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ْبَع و اص قزوج :  ْ  َوســَ ا ْبع  عيجــَ نَّ ســَ َُْْكُلهــُ َان   َرات  ِســي ْبَع بـَقــَ َوقَاَل اْلَمليُك إييّني َأَرى ســَ
ات   َر ََيبيســَ ر  َوُأخــَ ُبالت  ُخضــْ نـْ ْدُوْ فـَـَذُروُ  ِفي قـَـاَل تـَزْ ... ســُ ا َحصــَ نينَي َدَأِبً َفمــَ ْبَع ســي وَن ســَ رَعــُ

ُبليلي إيالّ قَلييالً ِميَّا أتَُْكُلونَ  ْمُتْ  َلــَُنَّ إيالّ   ُسنـْ ا قــَدَّ َن مــَ َُْْكلــْ َداد   َِْْتي ميْن بـَْعدي َذليَك َسْبع  شي ُثَّ 
ُنوَن  َِْْتي ميْن بـَْعدي ذَ  قَلييالً ِميَّا حُتْصي ُرونَ ُثَّ   .(36)ليَك َعام  فييلي يـَُغاُث النَّاُس َوفييلي يـَْعصي

 
 من هدي السنة املطهرُّ

 الرؤَي ومنشأها

 .(37)«الرؤاي اللاحلة من هللا واحللم من الشيذان»:  اص رسوص هللا 
الدددرؤاي ث ثدددة، بشدددر  مدددن هللا ورؤاي حتدددزين مدددن الشددديذان ورؤاي » ددداص:  قدددن رسدددوص هللا 
 .(38)«س  فرياها يف النوخلادو هبا اإلنسان ن 
 .(39)«الرؤاي اللاحلة إحد  البشار ال» اص:  وقن أمري املنمنال 

 .(40)«من أك.ر املناخل رأ  ا ح خل» اص:  وقن اإلماخل أيب  مبد العسكر  

 الرؤَي الصادقة والكاذبة 

فقدداص:  ؟ يدداركم أولددو النهددني،  يدد : اي رسددوص هللا، ومددن أولددو النهددني»:  دداص رسددوص هللا 
أولددددو النهددددني أولددددو ا حدددد خل اللددددا  ة وا  دددد ق الذدددداهرة املذعمددددون الذعدددداخل امل شددددون السدددد خل 

 .(41)«املتهجدون اللي  والناس نياخل
اي قلي، ما من قبد يناخل إال قرج بروح  إ  رل العداملال، فمدا رأ  »: و اص رسوص هللا 

 
 .49 - 47و 43سورة يوسا:  (36)
 فل . 278ىقدة الداقي:  (37)
 ال ل  الرابيف. 166  79ى 1غوايل اللئايل: ج (38)
 ال ل  الرابيف يف الر ائ  و مها. 7549  324غرر احلكم و رر الكلم: ى (39)
 .56  44ل 190ى 58 ار ا نوار: ج (40)
 .6940  33ل 334ى 6مستدرك الوسائ : ج (41)
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  إ  جسدد ، فلدارر الدرو  قند رل العاملال فهدو حدني، ه إ ا أمدر هللا العزيدز اتبدار بدر  روحد 
 .(42)«بال السماء وا رض، فما رأ   فهو أ غاو أح خل

نـَْيا يف  وص هللا قزوج : » اص:  وقن رسوص هللا  َيـَـاُّي الــدُّ َْ  داص  (43)ََلُْ  اْلُبْشَرى ِفي ا
 .(44)«هي الرؤاي احلسنة ير  املنمن فيبشر هبا يف  نيا 

: جعلدددده فددددداك الددددرؤاي اللددددا  ة والكا بددددة  لدددده  يب قبددددد هللا »قددددن أيب بلددددري  دددداص: 
: صددد ه أمددا الكا بددة املختل ددة فدد ن الرجدد  يراهددا يف أوص  دداص  ؟خمرجهمددا مددن مو دديف واحددد

ليل  يف سلذان املر ة ال سقة، وإ ا هي ميء خيي  إ  الرج  وهي كا بة خمال ة ال  ري فيهدا، 
 ئكة و لك  ب  السدر فهي صدا  ة وأما اللا  ة إ ا رآها بعد ال.ل.ال من اللي  ميف حلوص امل

 .(45)«ال ختلا إن ماء هللا ... احلدي 

 تعبري الرؤَي

 .(46)«من رأ  أن  يف احلرخل وكان  ائ اً امن» اص:  قن أيب قبد هللا 
، فقدم أند  قن ص وان، قن  او  قن أ ي  قبد هللا  داص: بع.دين إنسدان إ  أيب قبدد هللا 

ا هدب فقد  »: يليذ حدحل اديف اتدريان، فقداص أبدو قبدد هللا ي زع يف منام  من امرأة ذ ي ، ف
ل  إنك ال دن   الزكداة، فقداص: بلدني وهللا إين  ؤ يهدا  داص: فقد  لد : إن كنده  ن يهدا فاندك ال 

 .(47)« ن يها إ  أهلها
: رأيدده يف النددوخل كددان ورو  أن أا قمددارة، املعددرول الذيددبار،  دداص:  لدده  يب قبددد هللا 

لددو رأيدده فيهددا فجددداً لولددد لددك غددد خل، » لدده: ال،  ددداص: «؟ كدددان فيهددا فج  »معددي  ندداة،  دداص: 
 له: اثنا  «؟كم يف القناة من كعب»ه مك  ساقة يتددو، ه  اص:   «،ولكن  ولد جارية

 
 .17  29اجنلس 146أمايل الشيخ اللدوق: ى (42)
 .64سورة يونس:  (43)
 .60  90ى 8الكايف: ج (44)
 .62  91ى 8الكايف: ج (45)
 .40 رل ا سنا : ى (46)
 ققال مانيف الزكاة. 235ثوال ا قماص: ى (47)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 19 

 .(48)« لد اتارية اثنيت قشر بنتاً »قشر كعباً،  اص: 
نامدد ، فمددا : إن رجدد ً رأ  ربدد  قزوجدد  يف مقددن إبددراهيم الكر ددي  دداص:  لدده لللددا ق 

 لددك رجدد  ال  يددن لدد ، إن هللا  بددارك و عددا  ال يددور  يف اليقظددة، وال يف »فقدداص:  ؟يكددون  لددك 
 .(49)«املناخل، وال يف الدنيا، وال يف اآل رة

 الرؤَي على ما تعرب 

 .(50)«رمبا رأيه الرؤاي فاقربها، والرؤاي قلني ما  عرب» اص:  قن أيب احلسن 

 ملن تقص الرؤَي؟

: الددرؤاي ال  قددي إال قلددني مددنمن  دد  مددن  دداص رسددوص هللا » دداص:   قددن أيب قبددد هللا
 .(51)«احلسد والبغي

 سوء األحالم

يقددوص: اللهددم إين أقددو  بددك مددن  كددان أمددري املددنمنال »أيضدداً  دداص:  وقددن أيب قبددد هللا 
 .(52)«االحت خل ومن سوء ا ح خل وأن يلعب يب الشيذان يف اليقظة واملناخل

 إذا ُعربت وقعت

 .(53)«الرؤاي قلني رج  طائر ما مل  عربب ف  ا قربر  فعه» اص:  رسوص هللا وقن 
 

 .فل  يف اق خل اإلماخل أيب قبد هللا بن جع ر بن  مد اللا ق 639اارائج: ى (48)
 .5  89اجنلس  610أمايل اللدوق: ى (49)
 .527  8ل 335ى 8الكايف: ج (50)
 .530  8ل 336ى 8الكايف: ج (51)
 .5  536ى 2الكايف: ج (52)
 .165  79ى 1غوايل اللئايل: ج (53)
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 َّدق رؤَي  

ك.دددري الدددرؤاي وال يدددر  رؤاي إال جددداءر م.ددد  فلدددني   كدددان » ددداص:  فعدددن اإلمددداخل اللدددا ق 
 .(54)«اللبذ

 رفع الرؤَي 

ال اددددزن أحدددددكم إن  رفدددديف قندددد  الددددرؤاي، ف ندددد  إ ا رسددددخ يف العلددددم رفعدددده قندددد  »: و دددداص 
 .(55)«ايالرؤ 

  رؤَي اإلمام 

يف املندداخل فقدداص: اي بددين إ ا كندده يف  رأيدده أيب » دداص:  قددن اإلمدداخل أيب احلسددن الر ددا 
 . (56)«مدة فاك.ر أن  قوص اي رؤول اي رحيم والل   را  يف املناخل كما  را  يف اليقظة

 الرؤَي الصاَة 

َلــ  البشــرى ِف و قددن  ولدد   عدا :  سدداله رسددوص هللا »قدن قبددا ة بددن اللددامه  داص: 
 .(58)«هي الرؤاي اللاحلة يراها املسلم أو  ر  ل »:  اص  ؟(57)اَياُّ الدنيا

 .(59)«الرؤاي اللاحلة إحد  البشار ال» اص:  وقن أمري املنمنال 

 ما يكر  من الرؤَي 
 

 فل  فيمن أرا  االنتبا  للل ة. 292مكارخل ا   ق: ى (54)
 يف  لار املعاين. ما رو  قن   50حتا العقوص: ى (55)
 فل . 333مهج الدقوار: ى (56)
 .64سورة يونس:  (57)
 .719سعد السعو : ى (58)
 .7549  324غرر احلكم و رر الكلم: ى (59)
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مددددا  لقددددا  يف  إ  رسددددوص هللا  مددددكه فاطمددددة » دددداص:  قددددن أيب قبددددد هللا اللددددا ق 
إ ا رأيه مديئاً مدن  لدك فقدويل: أقدو  مبدا قدا ر بد  م ئكدة هللا املقربدون،  هلا: املناخل، فقاص 

وأنبيدددداء هللا املرسددددلون، وقبددددا  هللا اللدددداحلون، مددددن مددددر رؤاي  الدددديت رأيدددده أن  ضددددرين يف  يددددين 
 .(60)«و نيا ، وا  لي قلني يسارك ث يً 

مددق  الددل   إ ا رأ  الرجدد  يف منامدد  مددا يكددر  فليتدددوص قددن » دداص:  وقددن أيب قبددد هللا 
ْ  كان قلي  انئمداً، وليقد :  ارّيهي ُزَن الَــّذييَن ءاَمنـُـوا َولــَْيَس بيضــَ ْيطَاني ليَيحــْ َن الشــَّ َوى مــي ا النَّجــْ إيَّنــََّ

، ه ليقوص: أقو  مبا قا ر ب  م ئكة هللا املقربون وأنبياء هللا املرسلون (61)َشْيئاً إيالّ ِبييْذني هللاي 
 .(62)«رأيه ومن مر الشيذان الرجيم وقبا  هللا اللاحلون من مر ما

الرؤاي اللاحلة من هللا ف  ا رأ  أحدكم ما اب فد  اددو هبدا » اص:  وقن رسوص هللا 
 .(63)«إال من اب وإ ا رأ  رؤاي مكروها فليت   قن يسار 

 الروح والرؤَي 

ا الرجدد  يددر  الددرؤاي فيكددون كمدد  قددن  مددد بددن القاسددم النددوفلي  دداص:  لدده  يب قبددد هللا 
 ؟يرا ، ورمبا ير  الرؤاي ف  يكون ميئاً 

إن املنمن إ ا انخل  رجده مدن روحد  حركدة رددو ة ورمبدا صدعدر إ  السدماء، »: فقاص 
فكدد  مددا رأ دد  رو  املددنمن يف مو دديف التقدددير والتدددبري فهددو احلددني، وكدد  مددا رأ دد  يف ا رض فهددو 

 ؟فقله ل : جعله فداك ويلعد روح  إ  السماء «أ غاو أح خل
  ؟، فقله ل : جعله فداك ححل ال يبقني منها ميء يف بدن املنمن«نعم»: اص فق

 .«ال لو  رجه كلها ححل ال يبقني منها ميء يف بدن املنمن ملار »:  اص 
 ؟ له: وكيا خترج

أمدا  در  الشدمس يف السدماء يف مو دعها ومدعاقها يف ا رض، فكدللك الدرو  »:  اص 

 
 .30ال ل   289ف   السائ : ى (60)
 .10سورة اجنا لة:  (61)
 .30ال ل   289ف   السائ : ى (62)
 .277قدة الداقي: ى (63)
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 . (64)«أصلها يف البدن وحركتها ردو ة

 رؤَي أم سلمة 

يف املنداخل وقلدني رأسد  الدرتال، فقلده: مالدك اي  رأيده رسدوص هللا »قن أخل سلمة  اله: 
 .(65)«آن اً  فقاص: مهدر  ت  احلسال  ؟رسوص هللا

بيندا أان را دد يف مندزيل إ  اعده صدرا اً قظيمداً قاليداً مدن بيده أخل »وقن ابن قباس  داص: 
 أسعدنين وإبكال معي فقد  ت  سيدكن. سلمة وهي  قوص: اي بنار قبد املذلب

 ؟فقي : ومن أين قلمه  لك 
 ؟الساقة يف املناخل مع.اً ملقوراً، فسالت  قن  لك   اله: رأيه رسوص هللا 

 .« ت  احلسال وأه  بيت  فدفنتهم»: فقاص 
إ ا صدارر »:  اله: فنظرر ف  ا برتبة احلسال الديت أ دني هبدا جربائيد  مدن كدرب ء و داص 

 .(66)احلدي  « ت  إبنك..  ماً فقد

 
 .36ال ل   172جاميف ا  بار: ى (64)
 .، فل  يف آاي   بعد وفا   55ى 4املنا ب: ج (65)
 . آاي   بعد وفا   ، فل  يف55ى 4املنا ب: ج (66)
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